EELNÕU (OE 228)

ALUTAGUSE VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Iisaku

28. november 2019 nr

Rahalise kohustuse võtmine ja nõusoleku andmine lepingu sõlmimiseks Sihtasutusega IdaViru Ettevõtluskeskus
SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus (IVEK) valmistab ette Ida-Virumaa haridusklastri käivitamise
taotlust MATA (Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede) programmi. Seoses
sellega edastas sihtasutus Alutaguse Vallavalitsusele kirja (04.10.2019 nr 1301), milles tegi
ettepaneku võimalusel arvestada vajadusega osaleda partnerina eelnimetatud projekti
teostamisel. Kirjas märgitakse, et partnerite puhul tekib vajadus osaleda ka projekti
omafinantseerimise katmises. Aastatel 2020 ja 2021 on omafinantseering maksimaalselt summas
kuni 4500 eurot kokku kahe aasta peale. Täpne omafinantseerimise maht selgub pärast IdaVirumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) ja Riigi Tugiteenuste Keskuse läbirääkimisi.
IVEK-i poolt koostatud projekti „Ida-Viru maakonna haridusklastri käivitamine“ kohaselt on
projekti partneriteks kõik Ida-Virumaa omavalitsused, IVOL, Taltech Virumaa Kolledž, TÜ
Narva Kolledž, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kukruse struktuuriüksus, Ida-Viru
Kutsehariduskeskus, Jõhvi Riigigümnaasium, Kohtla-Järve Riigigümnaasium, Eesti Energia AS,
Viru Keemia Grupp AS.
Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava aastateks 2019 –2023 kohaselt on
hariduse eesmärgiks aastaks 2030+ pakkuda Ida-Virumaal kompleksset haridust, mis tagab
õppuritele minimaalselt kolme keele oskuse, tugevad digipädevused ning ettevõtliku eluhoiaku.
Eesmärk tagatakse ühtse eri tasandeid hõlmava haridussüsteemi väljaarendamise ning ühtse
koordineerimisega, selleks käivitatakse Ida-Viru haridusklaster. Ida-Viru haridusklaster koondab
endas kõiki haridustasandeid ning püüab saavutada järgmisi tulemusi: 1) maakonnaväliste
õppurite sissetoomine; 2) hariduse kvaliteedi parandamine (kõigil astmetel); 3) erinevate
haridusvaldkondade koondamine ja sidumine; 4) hariduselu koordineerimine ja arendamine
maakonnas.
Lähtudes eeltoodust ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1
punkti 8, § 35 lõike 5, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 28 lõike 3,
Alutaguse Vallavolikogu 25.04.2019 määruse nr 95 „Alutaguse vallavara valitsemise kord“ § 15
lõike 3 punkti 1 ning Alutaguse Vallavalitsuse ettepaneku
Alutaguse Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Lubada Alutaguse Vallavalitsusel sõlmida leping Sihtasutusega Ida-Viru Ettevõtluskeskus
projekti „Ida-Virumaa haridusklastri käivitamine“ omafinantseeringu katmiseks 2020. aastal ja
2021. aastal.
2. Garanteerida lepinguliste kohustuste täitmine kahe aasta jooksul summas kuni 2250 eurot
aastas, kogusummas kuni 4500 eurot.

3. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Alutaguse Vallavolikogule haldusmenetluse
seaduses sätestatud alustel ja korras või esitada kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras 30 päeva jooksul alates käesoleva
otsuse teadasaamisest või päevast millal asjast huvitatud isik pidi käesolevast otsusest teada
saama.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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